
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ          . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κασσάνδρεια 15-4-2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   Aριθµ.Πρωτ. : 462 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

Τηλ. : 23740 22635 

Fax :  23740 22637 

 

 

ΠΡΟΣ 

Toν κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων 

 

Κοινοποίηση: 1) κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

 2) Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 
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Κύριε Υπουργέ, 

Το Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας λειτουργεί και ως Πταισµατοδικείο, αλλά 

και ως έδρα του µεταβατικού Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κασσάνδρας δι-

κάζοντας ποινικές υποθέσεις µε ελάχιστο προσωπικό (δύο θέσεις Γραµµατέ-

ων, από τρεις που ήταν µέχρι τον Μάρτιο του 2013), το οποίο έχει την ευθύνη 

και εργάζεται πέραν των δυνατοτήτων του και καθηµερινά πέραν του ωραρί-

ου. Από αυτό το προσωπικό διενεργούνται όλες οι πράξεις από την κατάθεση 

δικογράφων, συζήτηση, ένδικα µέσα πιστοποιητικά και όλες οι προβλεπόµε-

νες εργασίες για όλα τα παραπάνω δικαστήρια και αντικείµενα. Εξυπηρετείται 

δηλαδή ένα Ειρηνοδικείο – Πταισµατοδικείο και ένα σχεδόν αυτοτελές Μονο-

µελές Πληµµελειοδικείο (Μεταβατικό) χωρίς τους Πρωτοδίκες και µε επιπρό-

σθετο στοιχείο την ιδιαιτερότητα που έχουν οι Τουριστικές περιοχές σε συν-

δυασµό µε το πολύ κακό οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο του Νοµού µας και 

την απόσταση από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, µε πολλαπλασιασµό του φόρ-

του εργασίας και των καθυστερήσεων λόγω της αυξηµένης αλληλογραφίας και 
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ελλειπών συγκοινωνιών.  

Επειδή µε την µεταφορά της πρόσθετης δικαστικής ύλης της εκουσίας 

στα Ειρηνοδικεία και των διατάξεων του Ν.4055/2012, από την 1-3-2013, µέ-

χρι και σήµερα, αντιµετωπίστηκαν και αντιµετωπίζονται, όπως διαπιστώνουµε 

από τις Γραµµατείες αυτών πολλά προβλήµατα, για την εφαρµογή τους, οι 

οποίες διατάξεις έχουν πολλά στοιχεία που ερµηνεύονται µε πολλούς διαφο-

ρετικούς τρόπους, µε αποτέλεσµα να σπαταλούνται πολλές ώρες, προκειµέ-

νου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά. Οι αοριστίες των διατάξεων έ-

χουν οδηγήσει, επίσης, τις Γραµµατείες των Ειρηνοδικείων σε προσωπικές 

ερµηνείες, µε αποτέλεσµα να µην ακολουθείται ενιαία γραµµή στην εφαρµογή 

του Νόµου. 

Επειδή κατά το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είχε ανασταλεί η ε-

φαρµογή του παραπάνω Νόµου, είχε δηµιουργηθεί η εντύπωση σ’ εµάς, ότι 

θα γίνονταν οι απαραίτητες ενέργειες από τα αρµόδια τµήµατα του Υπουργεί-

ου (µελέτη, σαφείς οδηγίες για την µεταφορά των σχετικών αντικειµένων, έ-

λεγχος από το Υπουργείο του υφιστάµενου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και έ-

γκαιρη προµήθεια – αναβάθµισή του, δοκιµαστική περίοδος εφαρµογής των 

διατάξεων του Νόµου και επίλυση των προβληµάτων που θα ανέκυπταν κατά 

την δοκιµαστική περίοδο µετά από συνεχή ενηµέρωση των αρµόδιων Υπηρε-

σιών του Υπουργείου από τους υπαλλήλους των Ειρηνοδικείων), προκειµένου 

να υπάρξει µία ενιαία (οµοιόµορφη) Πανελλαδική εφαρµογή των διατάξεων, 

ώστε να είναι ταχύτερη και κατά το δυνατόν άµεση εξυπηρέτηση του κοινού 

(πολίτη) και των δικηγόρων.  

Με το έγγραφο αυτό θέλουµε να σας επισηµάνουµε ότι οι διαφορετικές 

ερµηνείες των διατάξεων του Ν.4055/2012, έχουν σαν αποτέλεσµα τα διάφο-

ρα ∆ικαστικά έγγραφα να αποστέλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες και αυτές 

λόγω διαφορετικής ερµηνείας του Νόµου, να επιστρέφουν τα έγγραφα στην 

αρχική αποστέλλουσα Υπηρεσία. Έτσι οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων υπο-

χρεώνονται να αναζητούν από συναδέλφους άλλων Ειρηνοδικείων την επίλυ-

ση του προβλήµατός τους. Αλλά έχει διαπιστωθεί ότι τελικά ίδιες υποθέσεις 

(καταστάσεις) αντιµετωπίζονται διαφορετικά από Νοµό σε Νοµό. Ίσως ακόµα 

και από τα Ειρηνοδικεία του κάθε Νοµού. Αυτό που προαναφέραµε θα έχει 

σαν αποτέλεσµα, εκτός της άσκοπης απασχόλησης των Γραµµατέων διαφό-

ρων ∆ικαστικών Υπηρεσιών και της µαρτυρικής αναζήτησης λύσης στα προ-
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βλήµατα που καθηµερινά εµφανίζονται, στο εγγύς µέλλον, όταν θα κληθούν τα 

Ειρηνοδικεία να εφαρµόσουν και να προσαρµόσουν τα δεδοµένα τους στο 

πρόγραµµα που ετοιµάζεται από την ALTEC, για την διαχείριση των υποθέ-

σεων αυτών της Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας, να µην µπορούν να τα προσαρµό-

σουν και έτσι η καταχώρησή τους στο πρόγραµµα να είναι αδύνατη. Έτσι θα 

καταστεί αναγκαίο να απασχοληθούν, για µια ακόµη φορά πολλά άτοµα προ-

κειµένου να προσαρµόσουν τα δεδοµένα των Υπηρεσιών τους στις απαιτή-

σεις του προγράµµατος. 

Επειδή ο αριθµός των υπαλλήλων των περισσότερων Ειρηνοδικείων 

της χώρας δεν επαρκεί για την καθηµερινή αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που εµφανίζονται στην εφαρµογή των νέων διατάξεων, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µία σηµαντική συσσώρευση υποθέσεων και εκκρεµοτήτων, η οποία 

µάλιστα καθηµερινά διογκώνεται λόγω της ασάφειας που υπάρχει στις διατά-

ξεις του Ν.4055/2012.  

Επειδή στο Ειρηνοδικείο µας, όπως, απ’ όσο γνωρίζω και σ’ άλλα Ει-

ρηνοδικεία της χώρας, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι 10ετίας και µόλις και 

µετά βίας εξυπηρετούν τις στοιχειώδης απαιτήσεις της υπηρεσίας µας. Μάλι-

στα πριν από τρία (3) περίπου χρόνια οι δύο υπολογιστές εµφάνισαν προ-

βλήµατα, λόγω µακροχρόνιας χρήσης, σταµάτησαν να λειτουργούν, ζητήθηκε 

έγκριση πίστωσης από το Υπουργείο για αγορά δύο (2) νέων Η/Υ, η οποία 

δεν εγκρίθηκε λόγω ασύµφορων προσφορών (υψηλή τιµή προσφορών) και 

µετά από προσπάθεια του υπογράφοντος το παρόν, Αναστάσιου Τσιµικλή, ο 

οποίος τυγχάνει απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, από τους δύο 

Η/Υ κατάφερε να κάνει να δουλέψει το ένα και έτσι σταµατήσαµε να χρησι-
µοποιούµε τον server σαν τερµατικό, πριν προκύψει και άλλο σοβαρό-
τερο πρόβληµα. Θεωρούµε απαραίτητη την προµήθεια από το Υπουργείο 

µαζικά, προκειµένου να επιτευχθεί σηµαντικά καλύτερη – οικονοµικότε-
ρη τιµή προµήθειας ανά µονάδα Η/Υ και η κατ’ εκτίµηση διανοµή τους στις 

επί µέρους ∆ικαστικές Υπηρεσίες, βάσει των αναγκών που υπάρχουν, όπως 

γίνεται σε άλλα Υπουργεία. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να συσταθεί στο Υπουργείο άµεσα ο-

µάδα νοµικών και έµπειρων γραµµατέων, η οποία :  

1) Θα καταγράψει σαφείς οδηγίες, βήµα-βήµα, για τον τρόπο εφαρµο-

γής των διατάξεων του Νόµου, αρχίζοντας από το πόσα και ποια βιβλία 
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πρέπει να ανοιχτούν και να τηρούνται, τον τρόπο καταχώρησης των 

αποφάσεων, διατάξεων, αιτήσεων κλπ, όπου απαιτούνται, που θα 

πρέπει να αποστέλλονται αντίγραφα ή πρωτότυπα κατά περίπτωση 

από τις Γραµµατείες των Ειρηνοδικείων και τις προθεσµίες αποστολής, 

όπου υπάρχουν προθεσµίες, εάν είναι δυνατόν υποδείγµατα όλων των 

πράξεων, αποφάσεων – πρακτικών – διατάξεων, πιστοποιητικών κλπ, 

κατά περίπτωση, προκειµένου να τηρούνται απ’ όλα τα Ειρηνοδικεία τα 

ίδια βιβλία, τα ίδια έντυπα και να καταχωρούνται τα ίδια στοιχεία, που 

αργότερα θα καταχωρηθούν στα δεδοµένα του προγράµµατος της 

ALTEC, χωρίς καµιά επιπλέον απασχόληση προσωπικού των Ειρηνο-

δικείων. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι κατά την ε-

φαρµογή του Ν.4055/2012, για τις προσηµειώσεις και για τα υπερχρεωµένα 

νοικοκυριά (Ν.3869/10), όπου δεν δόθηκαν συγκεκριµένες οδηγίες, σε άλλα 

Ειρηνοδικεία ανοίχτηκαν νέα βιβλία εγγραφών µόνο των αιτήσεων προση-

µειώσεων και νέο βιβλίο αποφάσεων, το ίδιο έγινε και για τις υποθέσεις του 

Ν.3869/2010 µε νέο βιβλίο εγγραφής των αιτήσεων και νέο βιβλίο αποφάσεων 

και σε άλλα Ειρηνοδικεία ενσωµατώθηκαν οι δύο αυτές νέες υποθέσεις στα 

ήδη υπάρχοντα βιβλία κατάθεσης Ασφαλιστικών Μέτρων (για τις προσηµειώ-

σεις) και στα βιβλία κατάθεσης και στο πινάκιο της Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας (για 

τις υποθέσεις του Ν.3869/10) και οι αποφάσεις στο βιβλίο αποφάσεων πολιτι-

κών υποθέσεων του Ειρηνοδικείου. 

2) Θα αποστείλει σ’ όλες τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες θα κατασκευάσει και 

το help-desk του προγράµµατος και θα παρέχει την on-line βοήθεια και 

θα φροντίζει την συνεχή ενηµέρωσή του και η οποία θα υποστηρίζει 

την γραµµατεία µέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία του τελικού προ-

γράµµατος. Υποβάλλοντας µε e-mail τα ερωτήµατα η τηλεφωνικά θα 

αποτελέσουν την πρώτη ύλη δηµιουργίας των εργαλείων βοήθειας. Αυ-

τό πιστεύουµε ότι πρέπει και µπορεί να λειτουργήσει άµεσα. Οι απα-

ντήσεις που θα δίνονται ανά θέµα θα καταγράφονται από την επιτροπή 

θα οµαδοποιούνται ανά αντικείµενο και θα κοινοποιούνται στα e-mail 

των Ειρηνοδικείων, τα οποία ήδη έχουν συλλεχθεί για την σύνδεση µε 

το πρόγραµµα. 

Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να είναι µόνιµη για την υποστήριξη της 
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γραµµατείας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις τις αλλαγές στη δικονοµία τους και 

θα ενηµερώνει άµεσα. 

Σηµειώνουµε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ποιες υποθέσεις θα καταχω-

ρούνται σε κάθε βιβλίο. Π.χ. α) Ένα βιβλίο καταχώρησης πρακτικών δηµοσί-

ευσης διαθηκών. Βιβλίο κατάθεσης διαθηκών χρειάζεται ή δεν χρειάζεται και 

γιατί. β) Ποια βιβλία θα τηρούνται, σε ηλεκτρονική ή µη µορφή, µέχρι την ολο-

κλήρωση του προγράµµατος και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του προ-

γράµµατος, ποια στοιχεία θα χρειαστεί να καταχωρούνται στα πεδία σε αντι-

στοιχία µε αυτά του προγράµµατος – σχέδιο βιβλίου κατά αντικείµενο.  

Παρακαλούµε για την άµεση αποστολή στα e-mail των Ειρηνοδικείων, 

προκειµένου να διορθωθούν όλες οι λάθος ενέργειες που γίνονται από την 1-

3-2013 µέχρι και σήµερα : 

Του ολοκληρωµένου βοηθήµατος ενεργειών γραµµατέα (βήµα-βήµα) 

και επίσηµα σχέδια εντύπων, διατάξεων, πρακτικών κλπ ανά αντικείµενο,  

και παράλληλα να οργανωθεί και να υπάρξει on-line και τηλεφωνική βοήθεια, 

προκειµένου να αντιµετωπίζονται ιδιαίτερα (απρόβλεπτα) προβλήµατα που 

δεν έχουν εµφανιστεί µέχρι σήµερα. 

 

-------------ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ------------- 
Σας αναφέρουµε ορισµένες µόνο από τις πολλές απορίες συναδέλφων 

των Ειρηνοδικείων, για να εκτιµήσετε την αναγκαιότητα και το επείγον του θέ-

µατος να δοθούν άµεσα ερµηνείες και λύσεις, λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδι-

αιτερότητες ως προς τις προθεσµίες, π.χ. απόσταση από την έδρα του Πρω-

τοδικείου (σε ορισµένες νησιωτικές περιοχές π.χ. για να πάνε στο Πρωτοδι-

κείο θέλουν µια βδοµάδα και αναλόγως), ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο 

νόµος. 

1) Σωµατεία 

Ποιό είναι το αρµόδιο ∆ικαστήριο που θα τηρεί Μητρώο σωµατείων 

(Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο) και ως εκ τούτου ποιο θα εκδίδει τα πιστοποιητι-

κά. Μετά την έκδοση της διάταξης από την Ειρηνοδίκη, σε ποιές ακριβώς ε-

νέργειες προβαίνει ο Γραµµατέας βήµα-βήµα. 

Η Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου είναι αυτή που θα στείλει το αντίγραφο 

στον κ. Εισαγγελέα και στο Ταµείο Νοµικών. Ποιες οι προθεσµίες που ισχύ-

ουν και από πότε ;  
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Αν πρέπει να στείλουµε εµείς το αντίγραφο στο Ταµείο Νοµικών και δεν 

προσκοµιστεί έγκαιρα (;) το παράβολο που απαιτείται για το Ταµείο Νοµικών 

από τον ενδιαφερόµενο, τι πρέπει να κάνουµε ; 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 
Και προκειµένου για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Υπη-

ρεσίας µας, µε τελικό στόχο που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, παρακα-

λούµε : 

1) για την ενίσχυση της Γραµµατείας του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας µε 

την πρόσληψη – τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακόµα Γραµµατέα, προκειµέ-

νου να αποφευχθούν ουσιώδη λειτουργικά προβλήµατα της Υπηρεσίας µας, 

που δηµιουργήθηκαν : α) από την κατά τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα σηµα-

ντική αύξηση της αρµοδιότητας της ύλης των Ειρηνοδικείων και β) από την 

πρόσφατη απώλεια, λόγω µετάθεσης, µίας Γραµµατέως. 

2) για την ταχεία ολοκλήρωση του σχετικού προγράµµατος µε help-

desk και on-line βοήθεια, αλλά και την δηµιουργία µόνιµης επιτροπής νοµικών 

η οποία θα ερµηνεύει θα δίνει οδηγίες θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις 

τροποποιήσεις στους κώδικες αλλά και για την άµεση παροχή διευκρινιστικής 

εγκυκλίου και οδηγιών ώστε να λειτουργήσει η εφαρµογή του Νόµου απρό-

σκοπτα, να διορθωθούν τυχόν λάθη από την έλλειψη κατάλληλης προετοιµα-

σίας υποδοµών µηχανογράφησης και προσωπικού για την αποφυγή προβλη-

µάτων στο µέλλον και για τα οποία οι µόνοι που δεν ευθύνονται θα είναι οι δι-

καστικοί υπάλληλοι οι οποίοι σε καθηµερινή βάση, χωρίς ουσιαστική βοήθεια 

και διευκόλυνση στο έργο τους υπερβαίνουν εαυτόν, και χάρη στο φιλότιµο 

των οποίων λειτουργούν σήµερα οι δικαστικές υπηρεσίες. 

 

 

Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας 

 

 

 

Αναστάσιος Τσιµικλής 


